
 

Charitní pečovatelská služba – výroční zpráva za rok 2018 

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod je terénní služba poskytovaná v domácnostech, 

jejíž posláním je pomoc a podpora osobám, které mají dočasně nebo trvale sníženou 

soběstačnost z důvodů stáří nebo nemoci a nezvládají péči o svou osobu a domácnost. Společně 

s uživateli a jejich rodinami usilujeme o co nejdelší setrvání v  přirozeném prostředí jejich 

domovů. 

Služba je poskytována v obcích Uherský Brod, Újezdec u Luhačovic, Těšov, Havřice, Šumice, 

Bojkovice, Prakšice, Pašovice, Drslavice, Lhotka, Hradčovice, Veletiny, Vlčnov, Nivnice, 

Bánov, Velký Ořechov, Nezdenice, Záhorovice; rozvoz obědů – Nivnice, Korytná, Horní 

Němčí, Dolní Němčí, Slavkov 

Naší cílovou skupinou jsou osoby závislé na pomoci druhé osoby a rodiny s trojčaty či 

vícerčaty. V roce 2018 jsme stejně jako v loňském roce poskytovali pomoc jedné rodině 

s trojčaty. Služba těmto rodinám je zaměřena na úklid domu, praní a žehlení prádla, dovoz 

obědů, nákupy a pochůzky či doprovázení maminky s dětmi s ohledem na individuální potřeby 

této rodiny. Služba by měla být poskytována až do věku 4 let dětí.  

Pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase v domácím prostředí klientů a to v 

rozsahu, který si zvolí samotný klient prostřednictvím pečovatelských činností uvedených v 

jeho plánu péče (tzv. individuální plán). Tento společně sestavujeme podle sjednaných činností 

ve smlouvě tak, aby potřebám klienta vyhovoval.  

Terénní pečovatelská služba se poskytuje nejen v pracovní dny od 6:30 hodin – 19:30 hodin, 

ale i o víkendech a ve svátcích od 6:30 hodin – 13:00 hodin, podle aktuálně zaplněné kapacity 

služby. Stále narůstající potřeba a zájem z řad občanů Uherskobrodska nás vedla ke snaze 

rozšířit časový rozsah služby. Zlínský kraj částečně podpořil tento náš rozvojový záměr a od 

roku 2020 budeme moci službu rozšířit v rámci doby poskytované péče.  

Služba je poskytována přímo v domácím prostředí jednotlivých klientů a vykonává tyto 

základní činnosti: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 

hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při 

zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím.  

V uplynulém roce se dostalo službě několik osobních i písemných poděkování od rodin klientů. 

Za tuto formu povzbuzení jsme velmi vděční, neboť je to důkaz, že našim klientům je 

poskytována kvalitní péče a pracovníky to povzbudí k další práci.  

 

Velké poděkování patří všem našim dárcům a sponzorům, obcím a farnostem. Poděkování patří 

za každoroční nemalou finanční podporu městu Uherský Brod, Zlínskému kraji a samozřejmě 

celému kolektivu služby, bez jehož příkladné a obětavé práce ve prospěch klientů bychom se 

neobešli.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách) 

Pečovatelská služba 

Název pečovatelské služby Charitní pečovatelská služba Uherský Brod 

Identifikátor 3918445 

Počet pracovníků v sociálních službách/ 

pečovatelů 

15/ 10,13 úvazků 

Okamžitá kapacita služby  6 klientů v daný okamžik/ Po – Pá od 6:30 

hod. – 11:00 hod. 5 klientů/ okamžitá 

kapacita, Po – Pá od 11:00 – 15:00 hod. 6 

klientů/ okamžitá kapacita, Po – Pá od 15:00 

– 19:30 hod. 1 klient/ okamžitá kapacita, So 

– Ne od 6:30 – 9:00 hod. 2 klienti/ okamžitá 

kapacita, So – Ne od 9:00 – 13:00 hod. 1 

klient/ okamžitá kapacita 

Počet klientů v roce 2018 153 

52 mužů a 101 žen 

Věkový průměr 80 let 

Počet rozvezených obědů  13 134 

Počet ujetých kilometrů celkem 17 303 dovoz obědů/ 74 553 přímá péče 

Počet vykonaných návštěv v roce 2018 14 790 přímá péče 

Počet hodin v přímé péči 9 098 

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek: 

Zapůjčování kompenzačních pomůcek bylo v roce 2018 nabízeno Charitní pečovatelskou 

službou Uherský Brod jako fakultativní služba. Zapůjčení pomůcek je však možné nejen 

klientům této služby, ale také široké veřejnosti, jejichž blízcí se nacházejí v nepříznivé sociální 

situaci a pomůcky jim napomohou zvládnout nelehkou situaci, popřípadě usnadnit péči 

poskytovanou osobou.  

Kompenzační pomůcky jsou zapůjčovány na základě písemně uzavřené smlouvy a za finanční 

spoluúčasti klienta dle platného ceníku poplatků. 

V roce 2018 bylo zapůjčeno 31 kusů pomůcek těm, kteří využívají naše sociální služby (v rámci 

fakultativní činnosti) a 152 kusů pomůcek ostatní široké veřejnosti. 

Podrobnější informace o půjčovně jsou dostupné na internetových stránkách organizace: 

www.uhbrod.charita.cz. 

Kompenzační pomůcky k zapůjčení: 

 antidekubitní matrace 

 polohovací postele 

 mechanické vozíky 

 chodítka pevná i pojízdná 

 toaletní židle 

 Elektrický zvedák 

 Jídelní stolky 

 Odsávačky hlenů 

 Koncentrátory kyslíku 

http://ostrava.caritas.cz/hospicove-sluzby/charitni-hospicova-poradna/


 

 


